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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α) Γενικές Ερωτήσεις 
 
Ερώτηση 1: Μπορούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ αυτή τη στιγμή να κάνουν αίτηση για ένταξη στο νέο 
πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ ή μπορούν και αργότερα; 
Απάντηση: Αυτή τη χρονική στιγμή μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο εκείνοι οι φοιτητές οι 
οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο σπουδών τους (δηλ. έχουν εισαχθεί στο Τμήμα 
από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά και άρα έχουν αριθμό μητρώου ΧΧΧ/13 και 
μεταγενέστερο) και έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για το 
πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ δηλ. έχουν συγκεντρώσει 210 ΔΜ από τα 
μαθήματα και μόνο. Οι υπόλοιποι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο αλλά 
δεν έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του προγράμματος ΤΕΙ θα μπορούν να κάνουν αίτηση 
μελλοντικά όταν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Ερώτηση 2: Πότε ένας φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
μπορεί να ζητήσει να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΔΙΠΑΕ για πάρει πτυχίο του νέου 
τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων; 
Απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4610/2019, οι προπτυχιακοί 
φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά 
και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, 
χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 
τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 
τέσσερα (4) εξάμηνα δηλ. 12 εξάμηνα. Επομένως οι φοιτητές του πρώην τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εάν το επιθυμούν και κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα και να λάβουν το 
πτυχίο Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.  
Οι προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν είναι οι ακόλουθες:  

• Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για το πτυχίο 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ δηλ. να έχουν συγκεντρώσει 210 ΔΜ από 
μαθήματα και μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. 
− Η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετικές και εφόσον έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 προσμετρώνται για τη λήψη του νέου 
πτυχίου. 

• Να μην έχει υπερβεί τα 6 έτη σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής τους, δηλ. να είναι εισαχθείς μέχρι το αργότερο τον Σεπτέμβριο του 
ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.  

• Να καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος.  
 
Ερώτηση 3: Δεν έχω περάσει όλα τα μαθήματα του παλιού προγράμματος και ούτε έχω 
ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο σπουδών μου, τι επιλογές έχω για λήψη πτυχίου; 
Απάντηση: Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ, οι 
οποίοι ΔΕΝ θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου 2019, εντάσσονται στο ΔΙΠΑΕ και έχουν δύο επιλογές.  

 Η πρώτη είναι να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα και κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις (επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του παλιού 
προγράμματος εντός 12 εξαμήνων, παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων του νέου 
προγράμματος μετά από υποβολή αίτησης στη γραμματεία) να λάβουν το πτυχίο 
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ.  
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 Η δεύτερη επιλογή που έχουν είναι να πάρουν το πτυχίο Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ παρακολουθώντας τα μαθήματα του παλιού προγράμματος ή 
τα αντίστοιχά τους στο νέο πρόγραμμα λαμβάνοντας πάντα τις παλιές διδακτικές 
μονάδες, και με τις ίδιες προϋποθέσεις μέχρι τώρα δηλ. συγκέντρωση 210 ΔΜ από τα 
μαθήματα και 30 ΔΜ από την Πτυχιακή και την Πρακτική Άσκηση. 

 
Ερώτηση 4: Είμαι φοιτητής με εισαγωγή στο Τμήμα Λογιστικής πριν τον Σεπτέμβριο του 
2013, τι επιλογές έχω;  
Απάντηση: Η μόνη επιλογή που έχω είναι να πάρω το πτυχίο του ΤΕΙ παρακολουθώντας τα 
μαθήματα του παλιού προγράμματος ή τα αντίστοιχά τους στο νέο πρόγραμμα,  
λαμβάνοντας πάντα τις παλιές διδακτικές μονάδες, και με τις ίδιες προϋποθέσεις μέχρι 
τώρα δηλ. συγκέντρωση 210 ΔΜ από τα μαθήματα και 30 ΔΜ από την Πτυχιακή και την 
Πρακτική άσκηση. 
 
Ερώτηση 5: Με ποιες ΔΜ (του παλιού ή του νέου ΠΣ) θα κατοχυρώσει ένας φοιτητής τα 
μαθήματα που έχει περάσει από το παλιό πρόγραμμα ώστε γίνει ο υπολογισμός των ΔΜ 
που συγκεντρώνει; 
Απάντηση: Οι φοιτητές που είναι πέραν του 13ου εξαμήνου αλλά και εκείνοι που θα 
επιλέξουν να πάρουν πτυχίο ΤΕΙ θα υπολογίζουν τις διδακτικές μονάδες τους σύμφωνα με 
το παλιό πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι που θα πάρουν πτυχίο ΔΙΠΑΕ, για όσα μαθήματα 
παρακολούθησαν επιτυχώς και αφορούσαν το παλιό πρόγραμμα θα υπολογίζουν τις 
παλιές ΔΜ και για όσα μαθήματα θα παρακολουθήσουν επιτυχώς και αφορούν το νέο 
πρόγραμμα θα υπολογίζουν τις διδακτικές μονάδες του νέου προγράμματος. 
 
Ερώτηση 6: Τι διδακτικές μονάδες θα κατοχυρώσω στα μαθήματα που έχω πετύχει μέχρι 
τώρα καθώς και σε εκείνα που θα επιτυγχάνω στο μέλλον; 
Απάντηση: Αν κάποιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα μάθημα μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2019 θα λάβει τις παλιές ΔΜ του μαθήματος αυτού, το ίδιο θα γίνεται και 
μετά τον Σεπτέμβριο του 2019 όταν ο φοιτητής θα επιλέξει ή υποχρεωτικά θα οδηγηθεί να 
πάρει πτυχίο ΤΕΙ, ενώ όταν θα επιλέξει να πάρει πτυχίο του νέου τμήματος ΔΙΠΑΕ για τα 
επιπλέον μαθήματα που θα παρακολουθήσει επιτυχώς θα λάβει τις νέες ΔΜ του κάθε 
μαθήματος. 
 
Ερώτηση 7: Σε περίπτωση που έχω περάσει ένα μάθημα του παλιού προγράμματος το 
οποίο στη συνέχεια στο νέο πρόγραμμα άλλαξε τίτλο ή τύπο (Υ ή Ε) θα πρέπει να το 
παρακολουθήσω πάλι; 
Απάντηση: Όχι, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η επιτυχής παρακολούθηση δύο 
μαθημάτων, αν αυτά αντιστοιχίζονται με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα. 
 
Ερώτηση 8: Οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων του παλιού προγράμματος που έχουν 
αντιστοιχισθεί είναι αναγκαστικά οι ίδιες; 
Απάντηση: Όχι, οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων του παλιού προγράμματος που 
έχουν αντιστοιχισθεί δεν είναι αναγκαστικά οι ίδιες. Για παράδειγμα το μάθημα 
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι είχε 7 ΔΜ στο παλιό ΠΣ και έχει 6 ΔΜ στο νέο ΠΣ και το 
μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας είχε 4 ΔΜ στο παλιό ΠΣ και 
έχει 6 ΔΜ στο νέο ΠΣ. 
 
Ερώτηση 9: Ο αριθμός των επί πλέον μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ένας 
πρώην φοιτητής ΤΕΙ για να πάρει πτυχίο ΔΙΠΑΕ είναι ίδιος σε όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ;  
Απάντηση: Όχι, δεν είναι ίδιος και εξαρτάται από το αν έχει αλλάξει πλήρως ή μερικά το 
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  
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Β) Ερωτήσεις για φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο του Νέου 

Τμήματος 
 
Ερώτηση 10: Εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ, ποια 
είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; 
Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του 
Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος ΔΙΠΑΕ και θα λάβουν πτυχίο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος στο: 
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_P
ALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf 
 
Ερώτηση 11: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;  
Απάντηση: Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019 για εκείνους που πληρούν άμεσα όλες 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ, (210 ΔΜ και να είναι 
μέχρι το 12ο εξάμηνο σπουδών τους). Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον συμμετέχουν 
στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 έχουν τη δυνατότητα μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του 
Σεπτεμβρίου 2019 (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση της 
βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος). Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται 
υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που έχουν αναρτηθεί στο: 
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/A1_AITHSH_GIA_PTUXIO_PE.pdf 
και στο 
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/A2_YD_METABASH_DIPAE.pdf.  
 
Ερώτηση 12: Εάν μετά την υποβολή της αίτησης αλλάξω γνώμη για υποκειμενικούς ή 
αντικειμενικούς λόγους;  
Απάντηση: Μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση, το αργότερο 6 μήνες μετά την κατάθεση 
της αρχικής αίτησης.  
 
Ερώτηση 13: Μετά τον Οκτώβριο του 2019, τι ισχύει για τη λήψη νέου πτυχίου ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση:  

 Επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου Προγράμματος 
(ασχέτως αν τα έχουν παρακολουθήσει με την παλιά ή τη νέα τους ονομασία) μέσα 
στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα νέα μη αντιστοιχούμενα μαθήματα: 

▫ Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα  
▫ Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Καθώς και τα παρακάτω Υποχρεωτικά Μαθήματα του νέου Προγράμματος 
Σπουδών  

▫ Αγγλικά Ι – Ορολογία (Απαλλάσσονται εφόσον είχαν επιλέξει και περάσει 
επιτυχώς το μάθημα Αγγλικά Ι – Ορολογία στο παλιό πρόγραμμα σπουδών). 

▫ Αστικό Δίκαιο (Απαλλάσσονται εφόσον είχαν επιλέξει και περάσει 
επιτυχώς το μάθημα Αρχές Δικαίου στο παλιό πρόγραμμα σπουδών). 

• Επιτυχής εξέταση σε όσα Μαθήματα Επιλογής του νέου Προγράμματος Σπουδών 
χρειαστεί μέχρι να συμπληρώσουν συνολικά τις 240 Διδακτικές Μονάδες (από 
επιλογής μαθήματα του νέου ΠΣ, την Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ, ή/και την Πτυχιακή 
Εργασία). 

 

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_PALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_PALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/A1_AITHSH_GIA_PTUXIO_PE.pdf
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/A2_YD_METABASH_DIPAE.pdf
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Ερώτηση 14: Ποια μαθήματα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Πληροφοριακών Συστημάτων θα πρέπει να διδαχθώ και να εξεταστώ επιτυχώς για να 
λάβω το Πτυχίο του νέου Τμήματος του ΔΙΠΑΕ αντί για το πτυχίο του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ.  
Απάντηση: Οπωσδήποτε τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του νέου προγράμματος τα οποία 
δεν έχουν αντίστοιχα στο παλιό πρόγραμμα καθώς και τα μαθήματα Αγγλικά Ι – Ορολογία 
και Αστικό Δίκαιο εφόσον δεν τα έχω επιλέξει στο παλιό πρόγραμμα και όσα από τα 
μαθήματα επιλογής χρειαστεί μέχρι να συμπληρώσω τις 30 ΔΜ από το νέο πρόγραμμα. Οι 
αντιστοιχίσεις μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο: 
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_P
ALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf 
 
Ερώτηση 15: Εάν υποβάλλω αίτηση για τη λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου, πότε θα 
μπορέσω να διδαχθώ και να εξεταστώ στα επί πλέον μαθήματα;  
Απάντηση: Όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής και 
Πληροφοριακών Συστημάτων θα διδάσκονται από τον Οκτώβριο του 2019 και θα 
εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές, με τον περιορισμό ότι από τα επιλογής μαθήματα 
θα προσφέρονται εκείνα που επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι του τμήματος. Το ίδιο θα 
γίνει και για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.  
 
Ερώτηση 16: Εάν ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ και πάρω τα επιπλέον 
μαθήματα, πόσο διάστημα θα μου χρειαστεί για να ολοκληρώσω της σπουδές μου και 
να πάρω το νέο πτυχίο;  
Απάντηση: Εφόσον δεν έχεις αποτυχίες στις εξετάσεις θα σου χρειαστούν το πολύ δύο 
εξάμηνα σπουδών. 
 
Ερώτηση 17: Έχω περάσει και τα 39 μαθήματα του παλιού προγράμματος σπουδών ΤΕΙ 
και έχω ολοκληρώσει και την πρακτική μου άσκηση καθώς και την πτυχιακή μου 
εργασία. Τι επιπλέον μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσω για να πάρω το πτυχίο 
του νέου Τμήματος ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Από τα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθήσεις επιτυχώς εκείνα τα οποία δεν τα έχεις παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Από 
τα επιλογής μαθήματα του νέου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων της πτυχιακής και 
της πρακτικής άσκησης) όσα χρειάζεται για να συμπληρωθούν και από τα δύο 
προγράμματα συνολικά οι 240 ΔΜ. Εννοείται ότι για τα μαθήματα του παλιού 
προγράμματος οι ΔΜ υπολογίζονται σύμφωνα με τις παλιές ΔΜ και για τα μαθήματα του 
νέου προγράμματος οι ΔΜ υπολογίζονται σύμφωνα με τις νέες ΔΜ. 
 
Ερώτηση 18: Έχω παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του παλιού 
προγράμματος ΤΕΙ (39 μαθήματα) και δεν έχω υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών μου. 
Εφόσον έχω ζητήσει, με αίτησή μου, να παρακολουθήσω το νέο πρόγραμμα για να πάρω 
πτυχίο ΔΙΠΑΕ πόσα μαθήματα επιλογής μπορώ να επιλέξω ανά εξάμηνο; 
Απάντηση: Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ και ζήτησαν με 
αίτησή τους να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα για να πάρουν πτυχίο ΔΙΠΑΕ 
μπορούν να δηλώσουν όσα μαθήματα επιθυμούν από τα επιλογής προσφερόμενα και 
μέχρι του ορίου των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου ΔΙΠΑΕ 
(δηλ. 30). 
 
Ερώτηση 19: Με το παλιό πρόγραμμα δεν είχα παρακολουθήσει τα επιλογής μαθήματα 
Αγγλικά Ι – Ορολογία και Αστικό Δίκαιο, για να μπορέσω να λάβω πτυχίο του νέου 

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_PALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/ANTISTOIXHSH_MATHIMATON_PALAIOU_SE_NEO_PROGRAMMA_SPOUDON.pdf
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Τμήματος ΔΙΠΑΕ, εκτός από τις άλλες υποχρεώσεις μου, οφείλω να τα παρακολουθήσω 
επιτυχώς στο νέο πρόγραμμα; 
Απάντηση: Τα δύο αυτά μαθήματα στο νέο πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά οπότε οφείλω 
να τα παρακολουθήσω επιτυχώς.  
 
Ερώτηση 20: Ποια μαθήματα θα διδάσκονται από τον Οκτώβριο του 2019 στο νέο Τμήμα 
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Από τον Οκτώβριο του 2019, σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ, θα διδάσκονται και τα 
μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος Λογιστικής 
και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ με τον περιορισμό ότι από τα επιλογής 
μαθήματα θα προσφέρονται εκείνα που επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι του τμήματος. 
 
Ερώτηση 21: Βρίσκομαι στο 8ο εξάμηνο και έχω εξετασθεί επιτυχώς στα απαιτούμενα 
για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών 
(210 ΔΜ), δεν έχω ολοκληρώσει την πτυχιακή μου εργασία και την πρακτική μου 
άσκηση. Έχω το δικαίωμα να ολοκληρώσω την πτυχιακή μου εργασία το ερχόμενο 
εξάμηνο και έπειτα να κάνω την αίτηση, δεδομένου ότι δεν θα έχω υπερβεί τα 12 
εξάμηνα;  
Απάντηση: Ναι, μπορείς να την ολοκληρώσεις και θα αναγνωριστεί ως μάθημα επιλογής 
του νέου προγράμματος λαμβάνοντας 4 ΔΜ.  
 
Ερώτηση 22: Έχω τελειώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προγράμματος ΤΕΙ, πρακτική 
άσκηση τελειώνω τον Σεπτέμβριο του 2019 και την πτυχιακή μου περιμένω για να την 
παρουσιάσω. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να συνεχίσω της σπουδές μου στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο;  
Απάντηση: Ναι, μπορείς εφόσον βρίσκεσαι μέχρι το 12ο εξάμηνο. 
 
Ερώτηση 23: Είμαι στο 11ο ή χαμηλότερο εξάμηνο των σπουδών μου, έχω ολοκληρώσει 
επιτυχώς όλα τα μαθήματα του ΤΕΙ (210 ΔΜ) καθώς και την πρακτική μου άσκηση και 
μένει μόνο η ολοκλήρωση και παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας, μέχρι πότε έχω 
δικαίωμα να κάνω την αίτηση για να ενταχθώ στο ΔΙΠΑΕ και να πάρω το νέο πτυχίο; 
Απάντηση: Εφόσον έχεις συμπληρώσει τις 210 ΔΜ από τα μαθήματα και δεν έχεις 
συμπληρώσει το 12ο εξάμηνο σπουδών σου την αίτησή σου μπορείς να την υποβάλεις 
μέχρι τις 15-9-2019.  
 
Ερώτηση 24: Είμαι στο 11ο ή χαμηλότερο εξάμηνο των σπουδών μου, έχω ολοκληρώσει 
επιτυχώς όλα τα μαθήματα του ΤΕΙ (210 ΔΜ) καθώς και την πτυχιακή μου εργασία και 
μένει μόνο η ολοκλήρωση της Πρακτικής μου άσκησης, μέχρι πότε έχω δικαίωμα να 
κάνω την αίτηση για να ενταχθώ στο ΔΙΠΑΕ και να πάρω το νέο πτυχίο; 
Απάντηση: Ίδια απάντηση με την ερώτηση  23. 
 
Ερώτηση 25: Χρωστάω μόνο δύο μαθήματα, θα τελειώσω σε ένα μήνα την πρακτική μου 
και θα ολοκληρώσω και παρουσιάσω την πτυχιακή μου εργασία. Σε μια τέτοια 
περίπτωση οι φοιτητές όπως εγώ τι κάνουν; Κάνουμε και εμείς αίτηση;  
Απάντηση: Ναι, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις αίτηση εφόσον περάσεις τα δύο 
μαθήματα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 και με την προϋπόθεση να μην έχεις 
υπερβεί τα 12 εξάμηνα σπουδών. Στη συνέχεια ολοκληρώσεις την πρακτική σου άσκηση 
και εξετάζεσαι στην πτυχιακή σου εργασία και έτσι θα μπορείς να ζητήσεις να τα 
αντιστοιχίσεις με μαθήματα επιλογής του νέου προγράμματος.  
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Ερώτηση 26: Δεν προλαβαίνω να τελειώσω όλες μου τις υποχρεώσεις σε μαθήματα στο 
πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2019. Μπορώ και μέχρι πότε να 
αιτηθώ την ένταξή μου στο νέο πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Τη χρονική στιγμή που θα συμπληρώσεις τις 210 ΔΜ από το πρόγραμμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ, και με την προϋπόθεση να μην έχεις υπερβεί 
τα 12 εξάμηνα τότε μπορείς να κάνεις την αίτηση για ένταξή σου στο νέο πρόγραμμα του 
ΔΙΠΑΕ. 
 
Ερώτηση 27: Πόσοι τύποι μαθημάτων υπάρχουν στο νέο ΠΣ; 
Απάντηση: Τα μαθήματα στο νέο ΠΣ χαρακτηρίζονται ως: Υποχρεωτικά (Υ) και  Επιλογής (Ε). 
 
Ερώτηση 28: Για να πάρω πτυχίο ΔΙΠΑΕ πόσες Διδακτικές Μονάδες πρέπει να 
συγκεντρώσω; 
Απάντηση: Το πτυχίο του νέου τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων 
αντιστοιχεί σε 240 ΔΜ. 
 
Ερώτηση 29: Πληρώ τις προϋποθέσεις για να ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ. Θα 
πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση και να εκπονήσω πτυχιακή 
εργασία; 
Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές οι οποίοι εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα του 
ΔΙΠΑΕ δεν είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση ή/και Πτυχιακή Εργασία. 
Εφόσον όμως το επιθυμούν είναι δυνατή η εκπόνηση ξεχωριστά της κάθε μίας ή και των 
δύο λαμβάνοντας τις διδακτικές μονάδες από το νέο πρόγραμμα. 
 
Ερώτηση 30: Με το πρόγραμμα του ΤΕΙ ολοκλήρωσα, εντός των ορίων των 12 εξαμήνων, 
τόσο όλα τα μαθήματα όσο και την πρακτική μου άσκηση και την πτυχιακή μου, μπορώ 
να αναγνωρίσω την πτυχιακή μου και την πρακτική μου άσκηση και με τι στο νέο 
πρόγραμμα; 
Απάντηση: Ναι, μπορείς την πρακτική άσκηση να την αναγνωρίσεις με δύο μαθήματα 
επιλογής του νέου προγράμματος και να πάρεις τις ΔΜ των μαθημάτων αυτών. Επίσης 
μπορείς να αναγνωρίσεις την πτυχιακή σου εργασία με ένα μάθημα τα επιλογής του νέου 
προγράμματος και να πάρεις τις ΔΜ του μαθήματος αυτού. 
 

Γ) Ερωτήσεις για φοιτητές που ΔΕΝ επιθυμούν να λάβουν πτυχίο του 

Νέου Τμήματος  
 
Ερώτηση 31: Είμαι φοιτητής ΤΕΙ έχω συγκεντρώσει 210 ΔΜ από το παλιό πρόγραμμα 
σπουδών και δεν υπερβαίνω τα έξι έτη σπουδών. Έχω αποφασίσει να πάρω πτυχίο ΤΕΙ 
και δεν ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το νέο πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ, έχω κάποια 
υποχρέωση προς το τμήμα, θα πρέπει να κάνω κάτι; 
Απάντηση: Οι φοιτητές ΤΕΙ οι οποίοι ενώ έχουν συγκεντρώσει 210 ΔΜ και δεν υπερβαίνουν 
τα έξι έτη σπουδών εντούτοις έχουν αποφασίσει οριστικά ότι δεν ενδιαφέρονται για το νέο 
πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει μέχρι τις 30-9-2019 να υποβάλλουν στην γραμματεία του 
τμήματος υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία τους να πάρουν πτυχίο 
ΤΕΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ η υπεύθυνη αυτή δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί σε καμία περίπτωση. 
 
Ερώτηση 32: Δεν επιθυμώ να πάρω πτυχίο ΔΙΠΑΕ ή δεν έχω τη δυνατότητα αυτή, τι θα 
πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα; 
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Απάντηση: Συνεχίζεις κανονικά τις σπουδές σου παρακολουθώντας τα μαθήματα του 
παλιού προγράμματος ή τα αντίστοιχά τους στο νέο πρόγραμμα και με τις ίδιες 
προϋποθέσεις μέχρι τώρα, δηλ. συγκέντρωση 210 ΔΜ από τα μαθήματα και 30 ΔΜ από την 
Πτυχιακή και την Πρακτική άσκηση και μετά παίρνεις το πτυχίο Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ. 
 
Ερώτηση 33: Για να πάρει ένας φοιτητής πτυχίο ΤΕΙ ποια μαθήματα θα πρέπει να 
παρακολουθήσει επιτυχώς;  
Απάντηση: Τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα του παλιού ΠΣ (με το παλαιό ή το νέο τους 
όνομα) και τα πέντε (5) επιλογής του παλιού ΠΣ (με το παλαιό ή το νέο τους όνομα) καθώς 
και να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική του άσκηση. 
 
Ερώτηση 34: Τι θα ισχύσει για τη λήψη πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
μετά τον Οκτώβριο του 2019; 
Απάντηση: 

 Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα του παλιού 
προγράμματος σπουδών (με την παλιά ή τη νέα τους ονομασία και ασχέτως αν στο 
νέο πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά ή επιλογής) και υπολογίζοντας τις παλιές ΔΜ. 

 Στο άθροισμα των ΔΜ από τα παραπάνω μαθήματα να προσθέσουν τις ΔΜ των 
επιλογής μαθημάτων του παλιού προγράμματος που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
έως και τον Σεπτέμβριο του 2019 και υπολογίζοντας τις παλιές ΔΜ.  

 Αν το παραπάνω άθροισμα είναι μικρότερο από 210 ΔΜ, θα συμπληρώσουν τις ΔΜ 
που τους χρειάζονται έως τις 210 ΔΜ από μαθήματα του παλιού ΠΣ ή τα 
αντιστοιχιζόμενά τους στο νέο πρόγραμμα και υπολογίζοντας πάντα τις παλιές ΔΜ.  

 Να έχουν εκπονήσει επιτυχώς την Πτυχιακή Εργασία (20 ΔΜ).  

 Να έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση (10 ΔΜ). 
 
Ερώτηση 35: Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και κανόνες προκειμένου να λάβουν Πτυχίο ΤΕΙ με τους 
φοιτητές του νέου τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Όχι, οι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
προκειμένου να λάβουν πτυχίο θα έχουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και θα ακολουθούν 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ από τους φοιτητές του νέου τμήματος Λογιστικής και 
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. 

Δ) Ερωτήσεις για Φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο μέχρι το 12ο 

εξάμηνο των σπουδών τους 
 
Ερώτηση 36: Είμαι φοιτητής στο πρώην Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
και «χρωστάω» κάποια μαθήματα, έχω τη δυνατότητα να ζητήσω να ενταχθώ στο νέο 
Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Εφόσον δεν έχω περάσει όλα τα μαθήματα του πρώην τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ δεν μπορώ να ζητήσω αυτή τη στιγμή την ένταξή μου στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει πρώτα να «περάσω» όλα τα μαθήματα του παλιού 
προγράμματος, εννοείται βέβαια πάντα εντός του χρονικού ορίου των 12 εξαμήνων από 
την αρχική μου εγγραφή, και μετά να κάνω την αίτηση μου για το νέο πρόγραμμα 
σπουδών. 
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Ερώτηση 37: Είμαι φοιτητής του πρώην τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
ΤΕΙ και «χρωστάω» μαθήματα για να πάρω το πτυχίο μου θα ήθελα να ξέρω ποια 
μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσω από τον Οκτώβριο του 2019; 
Απάντηση: Όλοι οι φοιτητές ΤΕΙ, από τον Οκτώβριο του 2019, παρακολουθούν τα 
μαθήματα του παλιού προγράμματος ή τα αντίστοιχά τους στο νέο πρόγραμμα, και οι 
υποχρεώσεις τους είναι αυτές που αναφέρονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος θα 
λαμβάνουν δε πάντα τις παλιές διδακτικές μονάδες. 
 
Ερώτηση 38: Είμαι φοιτητής στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και δεν έχω ακόμα 
συμπληρώσει τις 210 ΔΜ. Παρατήρησα ότι έξι μαθήματα που στο παλιό πρόγραμμα 
σπουδών ΤΕΙ ήταν υποχρεωτικά τώρα στο νέο πρόγραμμα σπουδών ΔΙΠΑΕ έγιναν 
επιλογής. Έχω υποχρέωση να παρακολουθήσω επιτυχώς αυτά τα μαθήματα; 
Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να παρακολουθήσεις επιτυχώς και τα έξι αυτά μαθήματα γιατί 
για να μπορέσεις να συμπληρώσεις τις 210 ΔΜ του προγράμματος ΤΕΙ θα πρέπει να 
παρακολουθήσεις επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα. Συγκεκριμένα, τα έξι αυτά 
μαθήματα τα οποία θα πρέπει να δηλώσεις και να παρακολουθήσεις επιτυχώς στο νέο 
πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ λαμβάνοντας τις ΔΜ του παλιού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:  

 Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών,  

 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων,  

 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με Συστήματα ERP,  

 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση,  

 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και  

 Χρηματιστηριακή Αγορά 
 
Ερώτηση 39: Είμαι φοιτητής στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και δεν έχω ακόμα 
συμπληρώσει τις 210 ΔΜ. Παρατήρησα ότι κάποια μαθήματα που στο παλιό πρόγραμμα 
σπουδών ΤΕΙ ήταν επιλογής τώρα στο νέο πρόγραμμα σπουδών ΔΙΠΑΕ έγιναν 
υποχρεωτικά. Έχω υποχρέωση να παρακολουθήσω επιτυχώς αυτά τα μαθήματα; 
Απάντηση: Εφόσον σκέφτεσαι στο μέλλον να πάρεις πτυχίο ΔΙΠΑΕ τότε καλό θα ήταν να τα 
παρακολουθήσεις επιτυχώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ, 
λαμβάνοντας τις παλιές τους ΔΜ, γιατί έτσι και αλλιώς θα πρέπει να τα παρακολουθήσεις 
επιτυχώς στο μέλλον όταν θα μεταπηδήσεις στο νέο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα πρόκειται 
για τα μαθήματα: 

 Αγγλικά Ι – Ορολογία 

 Αστικό Δίκαιο 
 
Ερώτηση 40: Είμαι φοιτητής στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και δεν έχω ακόμα 
συμπληρώσει τις 210 ΔΜ. Ποια από τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος ΤΕΙ έχω 
υποχρέωση να παρακολουθήσω επιτυχώς; 
Απάντηση: Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ έχεις υποχρέωση να 
παρακολουθήσεις επιτυχώς συνολικά πέντε μαθήματα επιλογής (ένα μάθημα σε κάθε 
εξάμηνο από το 3ο μέχρι το 7ο), απλά θα δηλώνεις τα μαθήματα του παλιού προγράμματος 
ή τα αντίστοιχά τους στο νέο πρόγραμμα και θα λαμβάνεις πάντα τις παλιές ΔΜ.  

Ε) Ερωτήσεις για Φοιτητές που βρίσκονται μέχρι και το 7ο εξάμηνο 

σπουδών τους 
 
Ερώτηση 41: Τι ακριβώς ισχύει για τους φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα 
βρίσκονται στο 3ο και 5ο εξάμηνο των σπουδών τους; Θα κάνουν αίτηση στα επόμενα 
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χρόνια; Θα υπάρξει περαιτέρω πληροφόρηση ή θα πρέπει και αυτοί να δηλώσουν την 
αίτηση μέχρι την προθεσμία 15-9-2019.  
Απάντηση: Όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018–19 θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν επιτυχώς 
όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ στο οποίο εισήχθησαν. Στη συνέχεια μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη του πτυχίου Λογιστικής και Πληροφοριακών 
Συστημάτων ΔΙΠΑΕ, με την προϋπόθεση η διάρκεια των σπουδών τους να μην υπερβαίνει 
τα 12 εξάμηνα και να διδαχθούν και εξεταστούν επιτυχώς στα επί πλέον μαθήματα 
(υποχρεωτικά και επιλογής) του νέου Τμήματος που θα χρειαστεί μέχρι να συμπληρώσουν 
τις 240 ΔΜ συνολικά από τα δύο προγράμματα.  
 
Ερώτηση 42: Τον Σεπτέμβριο θα κάνω ανανέωση εγγραφής στο Γ εξάμηνο του Τμήματος 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ. Πότε θα δηλώσω στη γραμματεία ότι θέλω να 
φοιτήσω στο νέο τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ;  
Απάντηση: Εφόσον δεν έχω ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα του πρώην τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ δεν μπορώ να ζητήσω αυτή τη στιγμή την ένταξή 
μου στο νέο πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει πρώτα να «περάσω» όλα τα μαθήματα του 
παλιού προγράμματος, εννοείται βέβαια πάντα εντός του χρονικού ορίου των 12 εξαμήνων 
από την αρχική μου εγγραφή, και μετά να κάνω την αίτηση ένταξής μου. 

ΣΤ) Ερωτήσεις για πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 
 
Ερώτηση 43: Τι δυνατότητα έχω ως πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ να αποκτήσω το νέο πτυχίο ΔΙΠΑΕ; 
Απάντηση: Για τους ήδη πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΤΕΙ δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη στο νόμο. Το θέμα δεν μπορεί να ρυθμισθεί και δεν εξαρτάται μεμονωμένα από 
τα Τμήματα ή και τα Πανεπιστήμια. Είναι αρμοδιότητα και υπόθεση του Υπουργείου 
Παιδείας η σχετική νομοθετική ρύθμιση.  
 
Ερώτηση 44: Έχω κάποια ερωτήματα στα οποία δεν μπορώ να πάρω απάντηση από τις 
παραπάνω απαντήσεις, τι πρέπει να κάνω; 
Απάντηση: Ειδικές περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις μεταβατικές 
διατάξεις θα εξετάζονται εξατομικευμένα, μετά από σχετικό αίτημα του φοιτητή, και θα 
επιλύονται από τη Συνέλευση του τμήματος, με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την 
αρχή της ισοτιμίας. 
 
Εφόσον κατά την εκδήλωση ενημέρωσης των φοιτητών ή μετά από προσωπικά αιτήματα 
φοιτητών προκύψουν και άλλα ερωτήματα θα δοθούν οι απαντήσεις και το αρχείο θα 
επικαιροποιείται συνεχώς. 
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Ζ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Ερώτηση 45: Έχω κάνει αίτηση για ένταξη στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ και θέλω να κάνω 
την πρακτική μου. Πότε μπορώ να την ξεκινήσω; 
Απάντηση: Από τη στιγμή που ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ τότε, εφόσον το 
επιθυμώ, το νωρίτερο που μπορώ να κάνω την πρώτη μου τρίμηνη πρακτική άσκηση είναι 
το καλοκαίρι του 2020 (δηλ. Ιούνιο έως Αύγουστο ή Ιούλιο έως Σεπτέμβριο). 
 
Ερώτηση 46: Είμαι σε χαμηλότερο από το 12ο εξάμηνο σπουδών, δεν έχω ολοκληρώσει 
τα μαθήματα του ΤΕΙ ακόμα και επίσης δεν έχω ολοκληρώσει την εξάμηνη πρακτική μου 
άσκηση, παρότι πληρώ τις προϋποθέσεις. Μπορώ να την ξεκινήσω τον Οκτώβρη του 
2019; 
Απάντηση: Εφόσον δεν έχεις κάνει αίτηση για ένταξη στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ και 
πληροίς τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση,  τότε 
μπορείς να την ξεκινήσεις τον Οκτώβρη του 2019. Προσοχή όμως, εφόσον έχεις πρόθεση 
να ενταχθείς στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ θα πρέπει τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρώσεις 
την πρακτική σου άσκηση και θα έχεις περάσει και όλα τα μαθήματα του ΤΕΙ να μην 
ξεπερνάς το 12ο εξάμηνο σπουδών. 
 
Ερώτηση 47: Θέλω να ολοκληρώσω την πρακτική μου άσκηση με το πρόγραμμα ΤΕΙ. Θα 
είναι αμειβόμενη η πρακτική μου αυτή;  
Απάντηση: Όσοι φοιτητές είναι στο πρόγραμμα ΤΕΙ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
και την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το 
καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, δηλ. θα είναι εξάμηνης διάρκειας (Οκτώβρης -Μάρτιος ή 
Απρίλιος – Σεπτέμβριος) και θα είναι αμειβόμενη. 
 
Ερώτηση 48: Έχω κάνει αίτηση για ένταξη στο ΔΙΠΑΕ και θέλω να πραγματοποιήσω την 
πρακτική μου άσκηση. Θα είναι αμειβόμενη η πρακτική μου αυτή;  
Απάντηση: Όσοι φοιτητές είναι ενταγμένοι στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ και επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να 
πραγματοποιήσουν μία ή δύο τρίμηνες πρακτικές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν οι 
φοιτητής ενταχθεί στην πρακτική άσκηση του ΕΣΠΑ αυτή θα είναι αμειβόμενη, σε 
διαφορετική περίπτωση αναμένεται διευθέτηση του θέματος της αμοιβής από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Ερώτηση 49: Έχω κάνει αίτηση για ένταξη στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ. Ποια μαθήματα 
του νέου προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθήσω κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-
2020 αυτό το εξάμηνο; 
Απάντηση: Το υποχρεωτικό μάθημα του νέου προγράμματος  Αστικό Δίκαιο εφόσον δεν 
έχω επιλέξει το μάθημα Αρχές Δικαίου στο παλιό πρόγραμμα και όσα από τα επιλογής 
μαθήματα του νέου προγράμματος (Προγραμματισμός, Αρχές Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή 
Στρατηγική και Πολιτική και Εργατικό Δίκαιο) προσφέρονται. 
 
Ερώτηση 50: Μπορεί κάποιος φοιτητής να δηλώσει στο πρόγραμμα ΤΕΙ το μάθημα Αρχές 
Δικαίου ενώ έχει πάρει ήδη το μάθημα επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου; 
Απάντηση: Όχι, γιατί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΤΕΙ ένας φοιτητής έχει 
δικαίωμα να παρακολουθήσει μόνο ένα μάθημα επιλογής από τα περισσότερα 
προσφερόμενα. 
 
Ερώτηση 51: Παρακολουθώ το πρόγραμμα ΤΕΙ και περιμένω τα αποτελέσματα της 
εξεταστικής για κάποια μαθήματα που «χρωστάω», με την προϋπόθεση ότι τα 
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αποτελέσματα θα είναι θετικά, επιθυμώ μέσα στο Νοέμβρη να κάνω την αίτηση για 
ένταξή μου στο νέο πρόγραμμα σπουδών ΔΙΠΑΕ. Μπορώ, εφόσον δεν θα έχω υποβάλει 
την αίτησή μου για ένταξη στο ΔΙΠΑΕ, να ξεκινήσω το Οκτώβρη την εξάμηνη πρακτική 
μου άσκηση με το πρόγραμμα ΤΕΙ και στη συνέχεια να την αναγνωρίσω στο νέο 
πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής; 
Απάντηση: Εφόσον η έναρξη της εξάμηνης πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα ΤΕΙ γίνει 
πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξή σου στο νέο πρόγραμμα, ναι, μπορείς να την 
ξεκινήσεις και να την ολοκληρώσεις και στη συνέχεια να την αναγνωρίσεις ως μάθημα 
επιλογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών και να λάβεις 8 ΔΜ. 
 
Ερώτηση 52: Έχω κάνει αίτηση για ένταξη στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ αλλά δεν έχω 
ακόμα υποβάλλει και υποστηρίξει την πτυχιακή μου εργασία που είχα ξεκινήσει στο 
πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ. Μέχρι πότε μπορώ να την υποβάλλω για να μπορέσει να 
αναγνωριστεί ως μάθημα επιλογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών και να λάβω 4 ΔΜ; 
Απάντηση: Εφόσον η πτυχιακή εργασία δεν έχει υποβληθεί πριν από την αίτηση ένταξης 
στο νέο πρόγραμμα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να κάνεις νέα αίτηση για εκ νέου ανάθεση του ίδιου 
θέματος και με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή από το νέο πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ και στη 
συνέχεια, εντός μηνός από την ανάληψή της, θα μπορείς να την υποβάλεις και την 
υποστηρίξεις ώστε να μπορέσει να αναγνωριστεί ως μάθημα επιλογής στο νέο πρόγραμμα 
σπουδών και να λάβεις 4 ΔΜ. 
 
 


